
Konieczność nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 
 

Żyjemy w czasach kiedy chętnie szuka się nowości, nawet w nabożeństwach, świat i 
zgromadzenia zakonne gonią za nimi zapominając i zaniedbując tak ważne nabożeństwo do 
Ducha Świętego. Dlatego jest tyle błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie 
wzywa się Światła tak jak należy, a to Światło pozwala  nam poznać prawdę. Nawet w 
seminarium to się lekceważy…. – tak już 20.06.1877r. do Ojca Świętego Piusa IX pisała Święta 
Palestynka - bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego popularnie zwana Mała Arabka.   

18.05.1874r, w imię posłuszeństwa powiedziała: „Przyjmując Komunię świętą…….  I 

ujrzałam przed sobą gołębicę, a nad gołębicą kielich, z którego się przelewało, tak jakby 

wewnątrz kielicha było źródło; a to, co wylewało się z kielicha, zraszało gołębicę i obmywało ją. 

I usłyszałam głos, który wychodził ze wspaniałego światła i powiedział: „Jeśli chcesz Mnie 

szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił 

Moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, 

zaprawdę, mówię ci: Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie 

Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. 

Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój 

zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie 

pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę św. o 

Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką Mszę św. odprawi lub będzie w niej 

uczestniczył będzie uczczony przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło, będzie miał 

pokój. On uleczy chorych, obudzi tych, którzy śpią”. 

Powiedziałam więc: „Panie, co mogę zrobić? Nikt mi nie uwierzy! A głos mi odpowiedział: 
Kiedy nadejdzie chwila, Ja uczynię to wszystko, a ty będziesz niepotrzebna. I wszystko zniknęło, 
a moje serce pozostało rozpalone miłością”. W czasie nowicjatu gołębica nauczyła ją modlitwy, 
którą odtąd często powtarzała: „Duchu Święty, natchnij mnie; Miłości Boża, pochłoń mnie; Po 
prawdziwej drodze prowadź mnie; Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem, błogosław 
mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego niebezpieczeństwa, od wszelkiej iluzji, zachowaj mnie! 
Amen”. 
Również to, że mamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół zawdzięcza Mariam. 
Leon XIII wydal Encyklikę o Duchu Świętym, 20 lat po jej śmierci... może wg słów: „Kiedy 
nadejdzie…” cytowanych powyżej. Zachęcamy koniecznie do zamawiania i uczestniczenia raz 
w miesiącu we Mszy św. wotywnej o Duch Świętym.  

W uroczystość Trójcy Świętej, miała widzenie i nadprzyrodzone przesłania, które Bóg 

nakazał jej przekazać przełożonemu. Podyktowała takie oto słowa: „... I mówiłam sama do 

siebie: skąd to światło? Czy to Jezus? Czy to Bóg (Ojciec)? Czy to Duch Święty? Usłyszałam 

głos, który powiedział: Spójrz na naczynie z oliwą. Oliwa, sama z siebie, nie może się zapalić. 

Jeśli przyłożysz do niej ogień, cała szybko się zajmie i spali w krótkim czasie, ale jeśli włożysz 



knot między oliwę a ogień, wówczas oliwa, knot i ogień stają się jednym dając światło. Oliwa 

to obraz Boga Ojca, knot, to obraz Boga Syna. Knot jest po to, by ogień od razu nie spalił 

oliwy - to Jezus, który powstrzymuje gniew Boga przed wybuchem, który jedna człowieka z 

Bogiem. Ogień to Bóg Duch Święty, który daje człowiekowi poznać Boga, który go ogrzewa, 

daje mu światło i dzień. Światło pociąga człowieka do Boga i jednocześnie mu Go ukazuje. 

Rozważcie:  czy sama oliwa może wystarczyć, czy oliwa z ogniem bez knota wystarczy, czy 

knot może zapalić się bez ognia? Tak więc to oznacza, że jedno nie może przetrwać bez 

drugiego. Patrzę i widzę ten rozpalony płomień, który nie płonie tak, jak ogień ziemski. Ciało 

jest spalane i zarazem orzeźwiane; będąc w płomieniu, nie płonie i odczuwa radość. 

Powiedziano mi wspaniałe kazanie o oliwie, wspaniałe kazanie o knocie i wspaniałe kazanie o 

ogniu”. 

Ewa 

 


